
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80e jaargang nr. 24 7 februari 2018 
Redactie: Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 



 2 
 

 
Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Bart Kasten 
  Tel: 06-28706955 
  e-mail: kastenbart@hotmail.com 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: ovreijn@hotmail.com + 
   website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
  ook graag melden aan Olga. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Kopij inleveren zondag voor 18.00 uur 
 Mutaties ledenlijst 
  Olga van Reijn 
  Kokosnootstraat 119 
  2555 XC Den Haag 
  Tel: 3.25.11.34 
  e-mail: ovreijn@casema.nl 
 Achilles online/social media 
  www.hkvachilles.nl 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
Dagelijks bestuur 
 Voorzitter 
  Wout Broers 
  Tel: 06-46118283 
  e-mail: wout.broers@hkvachilles.nl 
 Plaatsvervangend voorzitter 
  Hans Lijmbach 
  Tel. 070-3257503 / 06-51517051 
  e-mail: hamams@ziggo.nl 
 Secretaris 
  Arthur Bolder 
  Zaaihoek 28 
  2614 WX  Delft 
  Tel: 015-2131350 
  e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
 Penningmeester 
  Roger Kalberg 
  Tel: 06-42206367 
  e-mail: roger.kalberg@hkvachilles.nl  
  Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV  
  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
  Tel: 06-20367657 
  e-mail: contributie@hkvachilles.nl  
 Jeugdsportcoördinator 
  Malou Abbas 
  Tel: 06-30580200 
  e-mail: jscachilles@gmail.com 
 

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld (5 t/m 9) 
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Kampioen worden doen we samen! 
****************************** 

 
Ik schreef al eerder dit seizoen over ons Vlaggenschip en sprak mijn bewondering 
uit over hoe goed onze selectie het doet aan de bovenkant van de Overgangsklasse. 
De eerste 5 wedstrijden werden gewonnen en met een voorsprong van 3 punten werd uiteindelijk voor het eerst een 
punt verloren tegen De Meervogels. Een paar weken later werd ons Vlaggenschip verslagen en daarna werd eigenlijk 
alleen nog maar gelijk gespeeld en verloren. Tót afgelopen zaterdag. Want na het zure gelijke spel vorige week tegen 
aanstaande degradant ZKV in de laatste seconde, werd deze week eindelijk weer eens een overwinning geboekt. 
 
Afgelopen zaterdag won ons Vlaggenschip van BEP in Purmerend. Door deze overwinning staat ons eerste op een 
gedeelde 1e plek in Overgangsklasse C, samen met De Meervogels. 
Maar, in deze zelfde klasse lijkt iedereen van iedereen te kunnen winnen en verliezen. En als je dan in zo’n poule des 
doods, bovenaan staat en een kampioenschap, en dus voor het eerst in de clubgeschiedenis promotie naar de 
Hoofdklasse, samen met 3 a 4 andere teams voor het grijpen hebt, kan ieder klein detail het verschil maken. 
De afgelopen weken heb ik een beetje het gevoel dat de tribunes in de Campus wat leger zijn dan de eerste paar 
wedstrijden dit zaalseizoen. En als er iets is wat ons Vlaggenschip (en ook ons tweede team) nodig heeft dan is het wel 
de steun van iedere Achilliaan op de tribunes, schreeuwend richting dat zo gewilde kampioenschap. 
 
Achilles is meer dan een club, dat is niet alleen onze slogan maar is ook écht wat wij uitstralen. Nieuwe leden zijn altijd 
welkom en voelen zich ook altijd welkom. Een van de mooiste manieren om dat uit te stralen is met dat “wij” gevoel 
op de tribunes in een kolkende Campus. Dat is wat ik zo graag wil zien, het liefst ook bij de uitwedstrijden. Ik begrijp 
dat dat niet altijd mogelijk is, gezien de programma’s van de verschillende teams. Maar als je eventjes de kans hebt om 
naar de Campus te komen, doe dat dan ook! Want alles steun van iedere Achilliaan kan de doorslag geven.. 
 
Op naar de Hoofdklasse..? Zou toch wel écht heel erg tof zijn hoor! Maar 
laten we dat vooral mét elkaar doen. Ga staan! Als je voor Achilles bent... 
Laat die leeuw in ons allen brullen! 
 
Tot volgende week! 
Groeten, 
Bart 
 
 
 
 
 
 
 

Selectie RTC 
*********** 

 
In januari heeft het KNKV enkele spelers van Achilles opgeroepen om deel 
te nemen aan de selectietrainingen voor het RTC West/Den Haag u13, u15, 
u17 en u19. Uiteindelijk is er een tweetal Achillianen dat zich heeft weten te kwalificeren: Olivia van Bleijswijk (u15) en 
Noa Brusse (u17). Namens heel Achilles wensen we jullie heel veel succes en plezier met deze leerzame ervaring! De 
trainingen voor het RTC vinden om de twee weken op maandagavond plaats in Sportcampus Zuiderpark. 
 
Dit was het! 
 
Groet, 
Sten 
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Geboren 
******** 
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Activiteiten Agenda Senioren 

05-02 
20-02 
23-02 
02-03 

KC Vergadering 
Kantine verhuurd 
Klaverjassen 
Darten 

07-03 
17-03 
19-03 
02-05 
27-06 

Schoonmaak kantine 
Feest 
Kantine verhuurd 
Schoonmaak kantine 
Schoonmaak kantine 

 
Uitslagen afgelopen weekenden 
**************************** 

 
BEP – Achilles 23-27 
BEP 2 – Achilles 2 21-10 
Pernix 3 – Achilles 3 16-23 
Achilles 4 was vrij 
Achilles 5 was vrij 
Achilles 6 – KZ/Hiltex 7 20-7 
Fluks 2 – Achilles 7 9-12 
TOP/SolarCompleet 7 – Achilles 8 16-16 
HKV/Ons Eibernest 7 – Achilles 9 15-6 
 
 

Stand Achilles 1 
************** 

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
BEP – Achilles 23-27 
KVA – KVS/Maritiem 24-26 
ZKV – De Meervogels 16-30 
HKV/Ons Eibernest – DOS 20-19 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
De Meervogels 11 15 7 3 1 273 233 40 0 
Achilles 11 15 6 2 3 235 233 2 0 
KVS/Maritiem 11 13 6 4 1 275 236 39 0 
KVA 11 12 6 5 0 278 274 4 0 
HKV/Ons Eibernest 11 12 6 5 0 259 262 -3 0 
DOS 11 11 5 5 1 268 275 -7 0 
BEP 11 7 3 7 1 245 266 -21 0 
ZKV 11 3 1 9 1 229 283 -54 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
BEP - Achilles 
Afgelopen zaterdag heeft Achilles een interessante wedstrijd gespeeld tegen BEP. 
 
Voor de wedstrijd werd ik uitgenodigd bij Dylan en Kelly voor een lekker soepje met broodjes en kreeg ik ook nog een 
heerlijke salade mee. 
Dit resulteerde in een goede voorbereiding van de wedstrijd. 
Met een volle buik kwam ik zelfs op tijd voor het verzamelen, waardoor er een mooie lach verscheen bij de trainer. 
 
Het was vooral de eerste helft van de wedstrijd spannend, aangezien het verschil maar bij 1 punt bleef. 
Met een stand van 14 tegen 15 gingen we de kleedkamer in. 
In de kleedkamer kreeg ik natuurlijk weer goede aanwijzingen van Ton, waarbij hij aangaf dat ik beter moest 
verdedigen. 
Hijzelf zou nog beter kunnen sluiten dan ik, maar dat was natuurlijk logisch met 'mijn goddelijke lichaam', aldus Ton. 
Met dit verhaal in mijn achterhoofd gingen we weer de strijd aan met BEP. 
De tweede helft verliep deels wat onrustig, maar we wisten uiteindelijk de leiding te nemen en hebben gewonnen met 
23-27. 
 
Hierbij de complimenten voor deze teamprestatie, waarbij iedereen heeft gescoord. 
Ik ben trots om te spelen in dit team en kijk weer uit naar de volgende wedstrijd. 
 
Supporters bedankt voor jullie steun! 
Een superleeuw zal altijd blijven zingen!!! 
 
Groetjes, 
Ariën 
 
BEP 2 – Achilles 2 21-10 
Na een goed verzorgde lunch met broodjes en tomatensoep bij Martin thuis (top geregeld Martin!), reisde Achilles 2 af 
naar Purmerend. De wedstrijd tegen BEP stond op het programma! 
 
De thuiswedstrijd werd met 3punten verschil gewonnen. Aan ons de taak om dit te herhalen, want om uit de 
degradatiezone te blijven zijn alle punten belangrijk.  
 
BEP begon beduidend scherper aan de wedstrijd dan Achilles 2. Binnen enkele minuten keken we tegen een 
achterstand aan! Achilles kwam moeilijk in de wedstrijd, was wat chaotisch en vele ballen werden te kort geschoten. Zo 
eindigde de eerst helft met 5 doelpunten verschil in het voordeel van BEP. 
 
De tweede helft was een kopie van de eerste helft, weinig lukte en het schotpercentage lag veel te laag. Dat resulteerde 
in een beschamend aantal van 10 treffers, in 60minuten. Een echte korfbalkenner hoef je niet te zijn om in te zien dat 
10 doelpunten te weinig is om 2 punten mee naar huis te nemen (eindstand 21-10). 
 
De aankomende weken zullen we aan de bak moeten tegen KVA, Meervogels en Die Haghe. Eerst dinsdag en 
donderdag werken aan ons schotpercentage. Daarnaast zullen we vertrouwen moeten houden in elkaar en onze 
kwaliteiten. Kom op Achilles 2, laten we met elkaar een tandje bijzetten om het zaalseizoen positief af te sluiten! 
 
Tot slot, Martin bedankt voor de lunch en Jeroen & Mariska voor het reserve zitten. Top dat jullie je eigen wedstrijd 
lieten schieten, om bij ons op de bank te kunnen zitten. Het wordt zeer gewaardeerd! 
 
Inge 
 
Fortuna 5 - Achilles 6 21-14 
Wie dacht dat de nattigheid vorige week uit Nederland verdwenen was, kwam deze week bij Team 6 bedrogen uit. 
Yhoeri, die na vier weken eindelijk aan zijn goede voornemen om te komen trainen wilde voldoen, stond woensdag met 
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z’n tasje klaar om naar de Campus te gaan, toen opeens de het water langs de muren kwam. Nee, onze geliefde 
krullenbol was dit keer niet door z’n waterbed gezakt na een wilde nacht met z’n eega (of wie dan ook), maar de 
bovenburen hadden een klein lekje. Die bleken ook een waterbed te bezitten. Voldoende reden voor Yhoeri om zich 
weer af te melden voor een avondje oefenen. Maar goed, zoveel oefening heeft-ie niet nodig. Niet omdat onze casanova 
het allemaal zo goed kan, maar omdat hij er toch nooit is als het er om gaat (denk even terug aan de pot tegen Die 
Haghe) en zo ook afgelopen zondag tegen Fortuna ontbrak de hartenbreker. Vrijdagavond kondigde hij aan alsnog 
aanwezig te zijn, maar kwam al snel op zijn schreden terug omdat, tsja omdat… Er is het één en ander geïnsinueerd 
over wie de broek aan heeft in huize Van den Berg, maar daar houdt onze Yhoer zich wijzelijk op de vlakte over.  
Fortuna dan. Thuis hadden we vrij eenvoudig gewonnen. Dat kwam niet omdat Fortuna zo’n slechte ploeg had, maar 
gewoon de korf niet wisten te vinden. En wij wel. Dat was in de terugwedstrijd helaas anders. Tel daarbij op dat Team 6 
niet scherp genoeg was en één en één is twee. Geen twee punten voor Team 6 in ieder geval. De eerste helft liep Team 
6 achter de feiten aan. In de tweede helft werd Rinus gebracht. En ja, als je het daarvan moet hebben dan weet je het 
wel. Rinus viel weinig te verwijten hoor mensen. De scheids viel ook weinig aan te rekenen want die floot prima (thanx 
btw als je dit leest). De crux lag bij onze Fries. Die gaf in de groepstherapie na afloop van de wedstrijd aan dat hij last 
had van het één en ander (“Hallo, ik ben Tjitse Bouwkamp en ik wil jullie wat vertellen...”). Nu heeft onze trouwe 
postbezorger dit alles natuurlijk in vertrouwen verteld en is het niet de bedoeling dit met iedereen te delen. Maar 
afwegende wat nou belangrijker is, Tjitses tere gevoelens of een leuk stukje, slaat de balans toch door naar dat laatste. 
Komt-ie dan. Na jaren het geel-blauw te hebben aangemoedigd is onze noardlike freon uit de kast gekomen. Hij is diep 
in z’n hart fan van SC It Hearrenfean, oftewel Sportclub Heerenveen. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten als de 
eerste woorden van je oudstgeborene ‘Cambuur till I die’ waren. Iedere keer als DKV klaar staat om af te trappen 
mompelt Tjits zachtjes het 'Heerenveen, ús Heerenveen’ mee, bang om betrapt en verguisd te worden. Tjitse, moedig dat je 
deze eerste stap hebt genomen. Over het algemeen hebben ze in Heerenveen net iets vaker iets om over te juichen als 
in Leeuwarden, dus het komt helemaal goed jonge. 
Volgende week een thuispotje tegen KZ. Een mooie gelegenheid om de winnende draad weer op te pakken. Voor wie 
het verslag van vorige week gemist had: dat kwam omdat de wedstrijd tegen OKV niet 
doorging. Een nieuwe poging wordt ondernomen op 17 februari. Rinoesss, bedankt voor je 
inzet! 
 
Groeten, 
Erwin 
 
Achilles 6 - KZ 7 20-7 
Na de zeperd tegen Fortuna was het tijd om weer eens uit de slof te schieten. KZ 7 was het 
slachtoffer. We zouden op volle sterkte zijn en voor het eerst ever compleet tot Marieke roet in het eten gooide door 
haar longen uit het lijf te hoesten en bijziend te worden door het snot voor haar ogen. Ze kon gelukkig nog wel de 
stand bijhouden. De wedstrijd dan: de eerste helft verliep nog stroef en met 2-3 pakten de Koogers nog even brutaal de 
leiding. Dit was echter van korte duur. Alex’ ouders zaten op de tribune en onze Sexy Lexie was een euro beloofd voor 
iedere goal die hij zou maken. Daardoor kreeg Lexie het aardig op z’n heupen. Later op zijn enkel maar daarover straks 
meer. Opvallende afwezigen waren de ouders van Daan. Die moesten oppassen. “Die moeten zeker oppassen,” 
vertelde Daniëlle achteraf geagiteerd. “Als ze het nog een keer wagen met zo’n smoes af te zeggen dan zal ze dat 
bezuren rond de kerstdagen”. Hun absentie kwam echter goed uit want de tribunes puilden weer uit. Zeker nu er ook 
nog plaats moest worden gemaakt voor de Opmeertjes. Aan de korte zijde was de mascotte van Achilles actief. Na 
jaren gedacht te hebben dat het Ed Arbouw was die in het leeuwenpak met bijbehorende Achillesvlag rondzweette, 
bleek het zaterdag al die tijd bestuurslid Sten te zijn geweest. Als een bezetene rende hij op en neer al zwaaiende met de 
vlag met ons prachtige logo zonder daarbij één van de toeschouwers te onthoofden. Wat een knappe prestatie was van 
Sten. Hulde. Vervolg van het wedstrijdverslag: beetje bij beetje liep Team 6 uit en toen de marge groot genoeg was 
konden in de tweede helft Heerenveen supporter Tjitse en jarige job Erwin hun intrede maken in het veld. “Ik ben jarig 
dus ik mag alles schieten,” luidde het credo van de voormalige Dordtenaar die daarop terugkwam na vijf balcontacten 
waarvan drie schoten, twee doorloopballen en evenzovele schuldrondjes pils aan de toog (plus verjaardagsrondjes is dat 
een aardige rekening. Hij kan het overigens lijden want z’n kinderbijslag is sindskort torenhoog). Toen het potje 
eigenlijk al gespeeld was, kwam Alex nogal ongelukkig neer bij een defensief rebound duel waarbij hij tegelijkertijd zijn 
enkel en sluitspier blesseerde. In de eerste zit een breukje (balen, sterkte Lexie), over de tweede is hij nu alle controle 
kwijt. Nu werd in algemene zin aangenomen dat dat al langere tijd het geval was, maar die vuile stinkerd blijkt al die tijd 
bewust de boel te vergassen. En wij maar denken dat hij die reanimatie cursussen volgde in het kader van zijn werk als 
strandwacht, terwijl hij in werkelijkheid gediplomeerd blijkt uit schuldgevoel. Misschien leuk om hem een keer met 
Sten, Jasper en Jarreth in een kamer te zetten. Ramen en deuren gesloten en na een uurtje kijken wie er levend uitkomt. 
Ik zie een succesvol televisieformat gewaardeerd lezer meneer John de Mol.  
Alex B. leidde de wedstrijd zonder al te veel moeite, maar deed dat voortreffelijk. Bedankt daarvoor. Volgende week is 
Yhoeri afwezig. Dat houdt uiteraard in dat we tegen Die Haghe moeten. Uit in de Topsporthal. Waar we natuurlijk 
thuishoren. Over Yhoeri valt verder te melden dat hij gaat verhuizen. De overstroming van vorige week was de laatste 
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druppel. De voormalige deelnemer aan datingprogramma Take me out (u weet wel, met Eddy Zoey en waar Britt 
Dekker ("Ik kan 30.000 euro winnen - dat is dus bijna een miljoen!") mee doorbrak) gaat met zijn Lisa een nieuw liefdesnestje 
bevuilen. We hebben nu al zin in de housewarming.  
 
Groeten, 
Erwin  
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – DeetosSnel A2 26-14 
Achilles A2 – Refleks A1 19-12 
Achilles A3 – Reflex A1 12-7 
Achilles A4 – Avanti A7 17-1 
Achilles B1 – BEP B1 23-11 
Dijkvgels B1 – Achilles B2 14-13 
Achilles C1 – KZ/Hiltex C1 9-18 
Refleks C3 – Achilles C2 3-5 
Achilles C3 was vrij 
Sporting Delta D1 – Achilles D1 5-8 
Achilles D2 – Nexus D1 8-5 
Twist D2 – Achilles D3 7-2 
Achilles E1 – Refleks E1 9-11 
Achilles E2 – Fortuna/Delta Logistiek E5 11-8 
Achilles E3 – Refleks E3 4-3 
VEO F1 – Achilles F11 0-28 
Achilles F2 – ALO F2 9-12 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl voor maandag 12.00 uur 
 
Die Haghe C1 – Achilles C1 (vorige week) 
Vooraf aan de wedstrijd wisten de meeste mensen al wie er het winnende team zou zijn, maar toch liep het eerste 
gedeelte van de eerste helft toch nog een beetje spannend. Omdat eerst  gingen achilles c1 en die haghe c1 tegelijk op 
maar na een 10 minuten te hebben gespeeld viel er wel een groot gat in het aantal punten. En in de rust was daarom de 
stand ook 10-1 in het voordeel voor die haghe. In de tweede helft viel na 5 minuten het eerste doelpunt [helaas ook in 
het voordeel voor die haghe]. Toen in de tweede helft ging er ook een nieuw systeem in voor de jongens, want bij elk 
aanvalswissel [als om de 2 doelpunten een vakwissel ging dus van aanvalsvak naar verdedigingsvak] dus ik ging er elke 
keer in voor quin als mijn vak moest verdedigen. helaas werd het een beetje een eentonige wedstrijd en werd de stand 
[23-3 voor die haghe] maar toch had max bakker 2x gescoord en thijs roos 1x 
 
Xander 
 
Refleks C3 - Achilles C2 
Zaterdag speelden we uit tegen Refleks in de Schilp in Rijkswijk. We begonnen met een fietstochtje er naar toe. We 

hadden geluk, de heenweg was droog. 
Femke, Lideke, Elise en Jill begonnen in de aanval en Silja, Maleah, Melissa 
en Milla in de verdediging. Sanne begon als reserve. 
De eerste helft speelden we een goed hoog tempo en creëerden we kansen. 
We stonden al snel op 0-4 voorsprong door scores van Femke, Jill, Silja en 
Melissa. Refleks scoorde voor rust nog 2 doelpunten: 2-4. Met het 
rustsignaal gooide Femke de bal richting scheidsrechter... en gooide... op 
zijn hoofd. Oeps... nogmaals sorry, scheidsrechter. 
Na de rust komt Sanne er in voor Femke. De 2e helft worden we slordig en 
wisselt de bal veel van vak. Ook al zijn er genoeg kansen, ze worden niet 
benut. Refleks komt bij tot 3-4, maar gelukkig scoort Melissa nog de 3-5 en 
dat is ook de eindstand. Op de foto de doorloop door Melissa, die er in zat! 
Op de terugweg hadden we minder geluk want het regende hard en zelfs 
natte sneeuw. Maar gelukkig hadden we wel gewonnen. 
 
Scheidsrechter bedankt voor het fluiten en Kimberly voor het reserve zijn. 
En ook supporters bedankt. 
 
Groetjes 
Silja 

 
Reflex C3 – HKV Achilles C2 
Na een week rust mochten we ons klaar maken voor de wedstrijd tegen Reflex C3. De vorige ontmoeting eindigde in 
een 8-2 overwinning voor Achilles, waarin Achilles de gehele wedstrijd de bovenliggende partij was.  
We begonnen de wedstrijd goed door in de eerste 10 minuten op een 4-0 voorsprong te komen. Doordat we een 
overgewicht onder de paal hadden konden we veel herhalen, waardoor de ballen eenmaal van zelf vielen. Na deze 
goede periode kwam er helaas een mindere periode, waarin Reflex meer druk gaf waardoor er veel ballen niet 
aankwamen en er veel verdedigd geschoten werd. In deze periode waarin het bij Achilles niet allemaal lukte kon Reflex 
op 2 punten verschil komen, waardoor de 1e helft in een 2-4 tussenstand eindigde. In de rust kon de C2 zich weer 
opladen voor de 2e helft, waarin we veel moeite met Reflex zullen hebben als we steeds in hun niveau opgaan. Voor de 
2e helft kregen de dames de opdracht om vooral de 2e kans rond de paal op te zoeken, want na het schot kregen wij veel 
ruimte van Reflex. 
In de 2e helft kwam Sanne er nog in voor Femke. In de 2e helft vond Reflex al snel de aansluitings treffer, waardoor er 
meer druk op de dames kwam om de wedstrijd definitief binnen te halen. Gelukkig maakte Melissa haar mooie doorlap 
actie af, waardoor we weer op een  verschil van 2 kwamen. Doordat Achilles in de rest 2e helft moete had met het 
afronden van de vele kansen en we Reflex meer verdedigende druk gaven, werd er aan beide kanten in de 2e helft maar 
1 keer gescoord.  
De volgende wedstrijd is een thuis tegen KVS C3. Dit is nog een wedstrijd die belangrijk is voor de ranglijst, want als 
we deze winnen behouden we de 5e plaats.  
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Graag wil ik nog de scheidrechter bedanken voor het fluiten, Kimberley bedanken voor het reserve staan en het publiek 
bedanken voor het aanmoedigen van de C2.  
 
Simon Rodriguez 
 
Sporting Delta D1 – Achilles D1 
Wij moesten vandaag tegen Sporting Delta, de vorige keer hadden we gewonnen van hen dus we gingen er vanuit dat 
we dat nu ook wel zouden winnen. 
Het was nog best een lange autorit daar naartoe. En we gingen zonder reserves omdat de D2 tegelijkertijd speelde. 
Maar gelukkig wilde Jim wel reserve zijn. 
We begonnen heel slap de eerste helft waardoor we 2-0 achter kwamen. Damien scoorde nog wel 2-1 vlak voor rust. In 
de tweede helft ging het wat beter en scoorden Paivi en Levi 
dus stonden we voor 2-3. Jill mocht een stip nemen maar de meiden in ons vak snapten niet dat ze dan stil moeten 
staan dus Jill mocht hem vier keer nemen en scoorde 2-4. 
We liepen uit naar 2-6 door  Paivi. Sporting Delta maakte toen nog 3-6 maar Levi scoorde snel daarna 3-7. Dus toen 
wisten we wel dat we gingen winnen. Het werd nog 4-7, Mick maakte 
nog 4-8 en toen mocht Jim er nog in de laatste paar minuten en die deed het supergoed!Eindstand werd 5-8. Volgende 
week wordt het weer een lastige wedstrijd bij Fortuna. 
Supporters bedankt, Paivi’s familie woonde vlakbij dus die kwamen kijken. Coaches ook weer bedankt! En natuurlijk 
Jim bedankt! 
 
Groetjes van Demi 
 
 
Sporting Delta D1- HKV Achilles D1 
Afgelopen zaterdag heeft de D1 2 punten gepakt en dat was niet voor niets. We 
begonnen wat slapjes en dat was ook te zien aan de stand. Sporting Delta wilde 
meteen laen zien wie de baas is en dat lieten zien door 2 punten te scoren in het 
begin. Achilles pepte elkaar op en zagen nu de kans om terug te komen en dat deed 
Damain goed door zijn lange heer  weg te houden van de paal en zelf een lekker afstand schot erin te gooien. Na een 
goed praatje van de trainers ging de D1 van Achilles met een heel ander gevoel de 2e helft in. Na de bal uit te nemen 
had het vak goed samengewerkt en hadden ze de kans om ook meteen eentje te scoren, Paivi in dit geval scoorde een 
mooie doorloop en volgens is haar dame nog steeds Paivi aan het zoeken. Levi bracht zijn vak bij elkaar en overlegde 
dat zij nu een gat moeten maken en de punten moeten doorzetten. Die zelfde aanval knalde Levi de 2-3 erin en gingen 
we over op voorsprong. Toen gebeurde er een overtreding en kreeg Jill een stip mee. Jill scoorde de stip, maar wel pas 
de 4e keer. Sporting Delta was erg onsportief tijdens de stip ,want zij maakten steeds geluid toen Jill de bal omhoog 
wilde gooien en dat deden ze wel liefs 3 x! De 4e keer was Jill er klaar mee en scoorde ze de 2-4.  Paivi met een mooie 
actie scoorde een doorloop en daarbij stond de stand op een 2-5. Het gat werd steeds groter en dat was heel voordelig 
voor Achilles. Paivi was toch zo lekker bezig en scoorde daarna een lekker afstand schot (2-6). De thuisploeg wilde nog 
meedraaien door toch nog een puntje te scoren (3-6).Levi wilde nog even uitsloven door natuurlijk weer eens te scoren 
en dat deed hij met een mooie actie voor de 3-7. De tegenstander scoorde de (4-7) en Mick na al die schoten toch nog 
zelf een puntje te pakken (4-8). Toen we met 4 punten voor stonden en nog met 5 minuten te spelen stond onze grote 
vriend Jim (broertje van Mick) klaar om ze eerste minuutjes te maken in de D1 hoofdklasse. Hij viel in voor Björn die 
overigens een super wedstrijd speelde ,maar toch wat minuutjes moest gunnen aan Jim. Hij was wat zenuwachtig maar 
Levi stuurde Jim aan en had te kans om te scoren,maar volgens mij had hij het zelf niet door dat hij zelf de kans had 
kunnen doen :P. Toen scoorde de tegenpartij meteen (5-8) en was een minuut later de wedstrijd afgefloten. Het was een 
leuke wedstrijd om te zien en natuurlijk om zelf te coachen. Ik wil het publiek bedanken dat ze er weer waren voor de 
kinderen.  De scheids heeft goed gefloten en de coaches van de tegenpartij bedankt dat jullie zijn komen opdagen. De 
kinderen waren gelukkig aanwezig en daardoor konden wij de wedstrijd spelen. Ik wil voor de rest de reserves bedanken 
(Jim) en iedereen voor het toekijken op de wedstrijd! 
 
Groetjes, 
Pepijn van Loon 
 
Achilles D3 – Phoenix D3 (vorige week) 
Op zaterdag 27 januari speelde het Achilles D3 tegen de D3 van Phoenix op onze thuisbasis in het Zuiderpark. 
Op papier een spannende wedstrijd tussen huidige nummers 4 (Achilles) en 5 (Phoenix) van de poule. 
Opstelling van onze D3: Armin (ondanks dat hij wat ziekjes was), Bregje, Diederik, Joost, Lucas Bouwman, Lucas 
Latour, Nikki, Teun, Tehzeeb en Viggo. 
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In de Breedtezaal A, ging het team om 11u fanatiek van start met Diederick en Teun aan de kant als wisselspelers. 
Hierbij gaat de bal snel rond bij Achilles en de tegenstanders komen daarbij weinig aan aanvallen toe. 
De eerste doelpoging komt van Joost. Hij schiet van een behoorlijke afstand. Deze poging ziet hij echter op de rand 
van de korf eindigen. 
De tegenpartij blijft moeite hebben om uit te verdedigen.  
De bal bereikt de korf van Phoenix dan ook nauwelijks. 
De aanvallers van onze D3 krijgen veel kansen, Tehzeeb en Nikki missen op een haar na. 
In deze fase laat Phoenix zien wat het waard is. Tot scoren komt de tegenpartij niet. 
Na het attent uitverdedigen van Lucas Bouwman doet Joost, vlak voor de wissel nog twee pogingen om van veraf de 0-
0 te doorbreken. 
Echter dit geluk is hem niet gezind. 
 
Ook in het tweede kwart is het meeste balbezit voor Achilles D3. 
Aanvallen worden mooi opgezet en een enkele keer komt Phoenix er gevaarlijk door. 
Het Achilles team komt goed weg als de tegenstander stevig door onze verdediging breekt en een gericht schot van de 
rand ziet stuiteren. 
Viggo weet deze aanval te stoppen. In deze fase is het balbezit tussen beide partijen in evenwicht. 
Na een blessure wissel van onze tegenstander weet Lucas Latour onderhands te scoren. 
Na bijna 19 minuten gespeeld te hebben, is het eindelijk 1-0. 
Vlak voor rust krijgt Viggo de bal lelijk op zijn hoofd en moet worden gewisseld door Teun. 
De stand blijft verder ongewijzigd. 
 
Na de rust blijven Armin en Joost aan de kant. Viggo kan na zijn blessure, de wedstrijd gelukkig weer voortzetten. 
Al in de beginfase weet Diederik, met een doorloop, door de verdediging van de tegenstander te breken en schiet raak. 
2-0 voor Achilles op het scorebord. 
Er is wederom veel balbezit voor Achilles, de tegenstander komt in dit kwart maar enkele keren aan aanvallen toe. 
Echter lukt het Achilles niet om het verschil nog verder te vergroten. 
Viggo ziet een bal van de rand afrollen na een goed opgezette aanval. 
Een mooi doelpunt van Nikki wordt afgekeurd en Viggo mist, na een snelle aanval, de korf maar net. 
 
In de beginfase van het laatste kwart moet Viggo naar de kant met een handblessure.  
Hierna kan hij helaas niet meer terugkeren, Joost vervangt hem. 
Het balbezit is nu in evenwicht tussen de partijen. 
Achilles komt goed weg na een aanval van de tegenstander, die net niet de korf in gaat. 
Hierna creëren we veel doelpogingen. Hierbij krijgt Bregje ook een kans om te scoren.  
Deze laat ze niet laat liggen en maakt 3-0. 
Vlak voor het eindsignaal, weet Achilles een aanval van Phoenix te stoppen. 
Na een snelle uitverdediging verloopt ook de aanval razendsnel. 
Hierna maak Lucas Latour de aanval doeltreffend af, met een mooi punt. 
Eindstand 4-0. 
 
Teun van den Noort 
 
Twist D2 V/S Achilles D3. 
Afgelopen zaterdag speelde Achilles D3 een belangrijke wedstrijd tegen Twist D2. Als we hem zouden winnen zouden 
we derde staan! 
 
we begonnen de wedstrijd vol goede moed (volgens mij!). 
heelaas scoorde Twist algauw de 1-0. Daarna kregen wij ook kansen, maar de ballen wilde er maar niet in. Maar daar 
kwam Nikki met 1-1! Maar onze pret duurde niet lang, want Twist scoorde 2-1 en daarna zelfs 3-1 met een strafworp. 
De ballen gingen er niet meer in. Het werd rust. 
 
Tweede helft. We deden erg ons best, en dat werd beloond, want daar scoorde Joost 3-2! Mar weer duurde onze pret 
niet lang. Want Twist scoorde weer 4-2 en 5-2. We kregen 2 stippen, maar die zaten ook helaas niet. Ook Twist kreeg 
een strafworp en die zat wel 6-2. En daarna 7-2. De wedstrijd was afgelopen. 
 
Bedankt scheidsrechter(s) voor het fluiten, coaches bedankt voor het coachen  en Kiki bedankt voor het invallen! 
 
Groeten Bregje 
 



 16
 

Achiles E1 - Refleks E1. 
Het begon al ‘s ochtends heel vroeg, om half negen, toen Miriam mij, Dirk, op kwam halen met een auto vol kinderen. 
Bedankt nog daarvoor! Helaas konden mijn ouders niet mee omdat zij om negen uur al naar de uitwedstrijden van mijn 
zussen gingen. Kiki speelde met de D3 mee. We waren best wel gespannen voor deze wedstrijd tegen een tegenstander 
waar we de laatste twee seizoenen vaak net van verloren en soms net wonnen. Dit waren de doelpunten:  1-0 Esmee 2-
0 Esmee  3-0 Liv 4-0 Esmee 5-0 Bradley strafworp 5-1, 5-2, 6-2, Bradley strafworp 6-3, 6-4 6-5. Met deze stand de rust 
in. Gelijk weer aan de slag met 7-5 Jim, 8-5 Jim, 9-5 Esmee. Toen het laatste kwart, waarvan de coaches later zeiden dat 
we dat we daarin beter hadden kunnen spelen: 9-6, 9-7, 9-8, 9-9, 10-9. Dit was de eindstand. Ik, Dirk, wens u een fijne 
dag! 
 
Dirk 
 
Achilles E3 – Refleks E3 
Achilles E3 moest weer eens vroeg hun 
bed uit  en dit keer voor de return in 
eigen huis tegen het fysiek sterke Refleks.  
Desalniettemin oogde onze toppers van 
de E3 zich zaterdagochtend uitgerust en 
gretig.  
Het was echter Refleks dat met een 0-2 
voorsprong de rust in dreigde te gaan, 
maar gelukkig bracht Sem door een 
terecht gegeven strafworp op slag van 
rust de stand op 1-2.  
Na de rust gingen de kanjers van de E3 
verder met waar ze gebleven waren en 
creëerde zodoende tal van kansen.  
En het was uiteindelijk Mister doorloop Jurre die met zijn specialiteit de stand weer gelijktrok, 2 - 2.  
In het laatste kwart bracht Sem de stand op een 3-2 voorsprong en door een mooi zuiver schot van Layla werd de stand 
niet veel later weer gelijkgetrokken.  
Het was uiteindelijk Donya die met een fantastisch raak schot de 4-3 liet aantekenen en zodoende de dik verdiende 
punten binnen sleepte.  
 
Groetjes,  
Achilles E3 
 
VEO F1-Achilles F1 
03-02-2018, 10.00 uur, Elzendreef 24, Voorburg:. 
Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent! Ben je nieuw of ben je al bekend? Stamp met je voeten, we zijn zo blij, 
ik ben Imke, wie ben jij? Merel en Rick zijn de coaches van de F1. Zij bedachten onderstaande opstelling 
voor de vier delen: 

1. Imke, Britt, Semm en Xander 
2. Sophie, Lars, Semm en Tim 
3. Imke, Britt, Lars en Xander 
4. Sophie, Britt, Semm en Tim 

In de eerste 20 minuten vielen er veel doelpunten voor onze eigen F1: Xander 
3, Britt 1, Semm 3, Sophie 4, Lars 1, Tim 2. We gingen de rust in met 0-14.  
Om het voor iedereen leuk te houden, stelde VEO voor om na de rust met 
twee teams door elkaar te spelen. Daar ging de planning van de coaches… 
Maar het leverde wel een fijnere en sportievere wedstrijd op. De tussenstand bij 
rust werd verdubbeld op het wedstrijdformulier: eindstand: 0-28. 
Scheidsrechter + coaches en publiek: heel hartelijk bedankt! 
 
Groeten van Imke 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

 
AGENDA: 
 
9 feb Carnaval t/m D 30 mrt Paasavond 
11 feb Kampavond (middag) 13 apr Ladiesavond 
24 feb 16+ feest full love thema 20 apr Game night 
17 mrt Voorjaarsdriekamp jeugd 29 apr Voetbal ADO – PSV 
  14 mei Giga Kangoeroedag 
 

Verjaardagenhoekje 
****************** 

 
Deze week 3 jarige. 
Als eerste is op 9 februari Semm Hulsman jarig, hij wordt dan 7 jaar. Op dezelfde dag 
wordt Jordi jongsma 17 jaar. Op 10 februari is het feest voor Bregje van der Veen, zij 
wordt dan 11 jaar. 
Alle drie van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van!! 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
 “LET’S PLAY DARTS!!!” 
De aanmeldingen stromen al binnen! Zorg dat je er ook bij bent! De carrière van de nieuwe 
Rob Cross start bij Achilles. Het jaarlijkse darttoernooi staat gepland op vrijdag 2 maart. 
Dan wordt aan de De Vlonder een pijltje geworpen en kun je je meten met de besten van het 
Pomonaplein en ondervinden of je Premier League waardig bent (of nog even moet oefenen in de 
Goudenregenbar). 
Opgeven doe je als volgt: stuur een appje, smsje, of videoboodschap (voorkeur) naar Erwin vV (06 
11496391). Opgeven doe je bij voorkeur per tweetal, want er wordt in duo’s gespeeld. Deelname 
vanaf 18 jaar. Per duo wordt een bijdrage gevraagd van €5. 
 
17 maart Back to the 70’s, 80’s en 90’s!  
Zaterdag 17 maart neemt DJ Sembo van the Galaxy drive in show (en Team 8 natuurlijk) je mee op een muzikale reis 
door de tijd. Van dampende discobeats uit de 70`s naar sexy synthesizers uit de 80`s tot pareltjes van platen uit de 90’s! 
Een reis om nooit te vergeten! En jij kunt erbij zijn! Je kunt er zelfs jouw speciale reis van maken door je verzoekje 
onder dit evenement op FB door te geven zodat DJ Sembo het zeker in z'n collectie heeft. Je drie euro entree voor de 
Ton voor Achilles tik je af aan de bar. Toegang vanaf 16 jaar. Uiteraard krijg je pas alcohol vanaf 18. Roken doe je 
buiten op het terras, niet aan de voorzijde. Bij het verlaten van het feest houd je uiteraard rekening met de buren.  
 
Wil je een bardienst draaien of na afloop even helpen met de boel aan kant maken, dan is dat helemaal mieters 
natuurlijk. Ook dat kun je aangeven onder het evenement. Dan maakt de CR er een roosterje van. Alvast bedankt voor 
het opgeven hiervoor en tot 17 maart!  
 
CR 
 
Klaverjassen 
23 februari: klaverjassen!!! 
Gelukkig zijn er nu al wat meer aanmeldingen binnengekomen. 
Helaas ook een afmelding: Clazina en Frans v.d.Vegt kunnen qua gezondheid helaas 
niet meer deelnemen. Ze inden het erg jammer, want ze vonden het altijd gezellige 
avonden. Ze zullen de resultaten blijven volgen. 
De koppels die zich aangemeld hebben zijn: 
Marc – Dennis Jerry v.Berkel – Peter Aarsen 
Peter v.E. – Olga Roelie – Ed 
Sten – Bas M. Tjitse – Simon 
Belinda – Emmy Frank B. – Sander D. 
Patty – Gerard K. Dicky – Marcel de Coninck 
Er kunnen er nog meer bij, (er moeten dan wel 2 koppels zich aanmelden om een even aantal te krijgen), dus geef je op. 
(ovreijn@hotmail.com of 070-3251134) 
 
Olga 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
Frituurvet Frituurvet 

 
Sinds kort staat er bij de fietsenstalling een gele container waarmee we frituurvet kunnen 
inzamelen.  
Iedereen die thuis een frituurpan heeft zal van tijd tot tijd het frituurvet moeten verversen. Schenk 
het terug in de originele verpakking, of oude plastic fles (geen glas!) en doe deze in de gele 
container. 
Waarom inleveren? 
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgt door het gescheiden in te zamelen een tweede leven als 
biobrandstof. Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld tuinbouwkassen, 
warmtekrachtcentrales of in het vervoer. 
Hiermee kunnen we extra inkomsten voor Achilles genereren.  
Door het inzamelen van het frituurvet van onze leden kunnen we misschien wel tot €1.000,00 per jaar scoren. (Hoe 
meer vet we verzamelen hoe hoger het bedrag wordt!) 
 
 

DE-punten 
 
Iedereen die regelmatig in de kantine koffie drinkt weet dat er uit DE-kopjes wordt gedronken. Deze kopjes zijn vrij 

prijzig en bij inlevering van DE-punten krijg je korting op de 
prijs. Daarom staat er in de kantine een doos waar DE-
punten ingestopt kunnen worden. 
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor. 
 
 

 
 
 

NIEUW! NEU! NEW! NOUVEAU! 
DE MINIBIEB! 

 
Neem een boek mee en lever er eens 1 in in de Achilleskantine!!! 

 
 
 
 


